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HIRUTASUNA: AITA - SEMEA - E. SANTUA 
ALKARTASUNA, MAITASUNEAN BAT… 

Jesusek bai irakatsi… 
Baina guk, egin bai? 

Ala… entzun-gor? 

 
 
 

 

 
 
 



—   10   — 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
GURE ONDOAN, JAUNA, egon zaitez beti; 
Zu zara gure bide eta gure bizi. 
 

1 Zu zara, Jauna, Zu gure Artzain 
eta gu zure artalde. 
Nora-ezean ibilten gara 
ardi gaixook Zu gabe. 
 
2 Zuk ezagutzen gaituzu danok 
Zu zara gure Artzain on 
Zure ondoan alkar maitatuz 
gaitezela beti egon. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Bakarra dan Jainkoagan 
hiru pertsona autortzen doguz 
eta ez geure burutapen edo asmakeriaz 
Jesusek, bere Espiritua isuriz, 
Jainkoari Aita deitzen irakatsi deuskulako baino. 
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Damu-otoitza 
 
—Jesus Jauna, Jainkoari begira jarten gaituzuna, 

erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoagana hurreratzen gaitu-

zuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren gurtzaile eta senideen 

zerbitzari egiten gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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otoitzean eta kontenplazinoan emoten daben 
lekaide-lekaimeen alde: izan daitezan beste 
guztiontzat Jainkoagazko hartu-emonetarako 
dei eta laguntza, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Elizea maite dabelako honen zerbitzari diran 

laiko guztien alde: euren lana aintzat hartua 
eta eskertua izan daiten, eta ugaritu daite-
zan gure artean, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Apurtuta edo apurtu-zorian dagozan familien 

alde, bananduta dagozan senar-emazte eta 
gurasoen alde: berbiztu dakien maitasuna 
eta alkarri parkatzeko gauza izan daitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Agintaritzearen egarriz jokatzen dabenen 

alde: euren onurea baino lehenagokotzat 
izan daien behartsuen egoerea, honeen al-
deko lanean agertu daien aginpidea, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Otoitzean alkartu garanok Jainkoagan gurtzen 

doguzan alkartasuna, alkar maitasuna eta 
batasuna autortu ahal izan daiguzan eta gau-
zatu gure eliz alkartean alkarren zerbitzuan 
jarriz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
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HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
Jakituriaren laudorio honetan Jainkoaren egintzak berrikus-
ten eta eskertzen dauzan idazleak Jakituriaren apaltasunera 
eroan nahi gaitu. Sortuazo daiala gugan jakituria horren ega-
rria. 
 
Esaera Zaharrak liburutik   (Es 8, 22-31) 
 

Honan berba egiten dau  Jakituriak: 
«Bere jardueraren hasieran sortu ninduan Jaunak, 
bere lehenengo egintzen aurretik. 
Betidanik izan naz eratua, 
hasiera-hasieratik, lurra izan baino lehenagotik. 
Ur-leizerik ez zanean izan nintzan sortua, 
iturbururik ere ez egoanean. 
Mendiak landatuak izan aurretik, 
muinoak baino lehen izan nintzan sortua; 
artean ez zituan Jainkoak mundu hau eta kanpokoak eginak, 
ezta unibertsoaren lehengaiak ere. 
Zerua ezarri ebanean, han nintzan ni, 
ur-leizearen gainetik zeru-sabaia jarri ebanean; 
hodeiak goian finkatu 
eta leizeko iturriak tinko ezarri ebazanean,. 
itsasoari mugak jarri 
—eta urek ez dabez mugak gainditzen— 
eta lurrari oinarriak sendotu eutsozanean, 
haren ondoan nengoan ni, obra-maisu lez; 
beraren gozamena nintzan egunero, 
beraren  aurrean jolastuz aldioro; 
beraren  ludiagaz jolas egiten neban 
eta gizakiakaz neban neure gozamena». 

Jaunak esana 
 

Bigarren irakurgaiari oharra 
Paulo apostoluak Jainkoaren jakituria hiru dohaitan gauza-
tuta ikusiko dau, eta dohai bakotxaren zeregina azalduko 
deusku labur-labur. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
 

† Senideok: domeka honetako liturgiak Hiruta-
sun santuaren misterioan sartzen lagunduko 
deusku, eta isileko bizitza daroen “klausurako” 
otoizlariak izango doguz lagun. Izan daigun, ba, 
argi, hasiera-hasierarik, sinisten dogun Jainkoa 
ez dala urrunekoa, hurrekoa baino eta konfian-
tzaz hitz egin geikeona. Sartu gaitezan, ba, us-
terik onenaz misterioan eta Berbiztuaren Espiri-
tuak gidatu gaizala. 
 
 
 
Sarrera-abestia 
 
BIHOTZ BATEZ ALKARTURIK 
Zugana gatoz, Jauna; Zugana gatoz, Jauna. 
Emoiguzu zure argi grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
 

Altarean aurkitzen da  
kristau alaitasuna (2). 
Emoiguzu zure argi  
grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
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Horrela, alkartasuna, batasuna eta maitasuna 
autortzen doguz Jainkoarenean: 
Maitasuna dan Espirituagan 
maite dauala Aitak maitatua dan Semea. 
 
Emoiguzu Jauna, 
misterio horretan sartzeko grazia 
eta, zure osotasuna gurtuz,  
landu daiguzala gure artean, 
Espirituaren indarrez, 
alkartasuna, maitasuna eta alkar zerbitzea. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Amaierarako abestia 
 

ALKARTUTA GOAZEN AURRERA KANTARI, 
BIDEAK ZABALDUZ BETIKO POZARI (bir).  
 

Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun, 
Badator-eta Jaunaren betiko egun. 
Hor dugu distiratsu egunsentiko argitasun. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun-salmoa    

Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 

 
 

R/. Jauna, gure Jauna, 
 bai miragarria zure izena lurbira osoan 
 
Zure eskuen lana dan ortzia 
eta sortu dozuzan ilargi-izarrak ikusita, 
zer da gizakia, Zu haretaz gogoratzeko?, 
zer gizasemea, Zu haretaz arduratzeko?  R/. 
 
Ia jainko baten pareko egin dozu, 
aintzaz eta disdiraz koroatu; 
zeure eskulan guztien buru ipini dozu, 
danak haren menpe jarri dozuz: R/. 
 
ardi eta behi-taldeak, 
baita basapiztiak ere, 
zeruko hegaztiak eta itsasoko arrainak, 
itsasoan dabilzan guztiak. R/. 
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indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 5, 1-5) 
 
Senideok: Fedearen bidez Jainkoak zuzentzat hartu gaituan 
ezkero, bakean gagoz Beragaz, Jesu Kristo gure Jaunari es-
ker. Beroni esker, sinesmenaren bidez emon deusku Jainkoak 
grazia egoera honetan bizitzea, eta harro gagoz Jainkoaren 
aintza lortuko dogun itxaropenez. 
Eta ez hori bakarrik; harro gagoz atsekabeez ere, jakinik 
atsekabeak eroapena dauala ondorio, eroapenak probaldia 
gainditzeko gaitasuna eta probaldia gainditzeak itxaropena. 
Eta itxaropenak ez dau huts egiten, Jainkoak bere maitasuna 
isuri deusku-eta bihotzetara, emon deuskun Espiritu Santua-
ren bitartez. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
 

Jesus Jaunak, Aitaganatzean, Espirituaren esku 
izten gaitu: bera dogu jakituria osoaren iturri. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
EBANJELIOA 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik  
(Jn 16, 12-15) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ba-
dot oraindino gauzarik asko zuei esateko, baina 
oraingoz ez zaree gai ulertzeko. Baina egiaren 
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Espiritua etortean, Berak gidatuko zaitue egia 
beteraino. Ez dau bere kabuz berba egingo. 
Baina entzungo dauana esango deutsue eta 
etorkizuna iragarriko. Harek nire aintza azal-
duko dau, adieraziko deutsuena niretik hartuko 
dau eta. 
Aitak dauan guztia nirea da; horregaitik esan 
deutsuet Espirituak Niretik hartuko dauala adie-
raziko deutsuena». 
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Jesusen agindua ondasunak banantzeaz beteten 
dogu. Sinismena dogu ondasun bat, eta baita gure 
patrikerakoa ere, edo gure alkartasuna… Guzti hori 
osotasunean bizi eta ospatzen dogunean gagoz Jesu-
sek guretzat gura dauana beteten. Emon daigun 
erakutsia limosna eginez: behartsuenak doguz go-
goan. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoaren hurtasuna sumatzeak emoten 
deuskun uste onaz aurkeztu deioguzan gure be-
harrizanak maite gaituan Jainkoari: 
 
—Eliza amaren alde, eta batez ere euren bizitza 


